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 ‘Een nieuw model met een  
 deftigen franschen naam’
 Expressionistisch naakt van Jan Wiegers voor het Groninger Museum

Zittend naakt
Verso: Portret van Johan van Zweden
Jan Wiegers (Kommerzijl 1893-1959 Amsterdam)
1925. Was/olieverf op linnen, 71 cm x 54,5 cm
Bijdrage: € 65.000, waarvan € 50.000 uit het Fonds voor 
20ste-eeuwse Nederlandse schilderkunst en € 15.000 
uit het Themafonds moderne en hedendaagse kunst
GRONINGER MUSEUM

Zittend naakt door Jan Wiegers is aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Fonds voor 
20ste-eeuwse Nederlandse schilderkunst en haar Themafonds 
moderne en hedendaagse kunst.

 Dankzij de steun van de Vereniging Rembrandt 
heeft het Groninger Museum een belangrijk 
schilderij van Jan Wiegers kunnen verwerven. 

Zittend naakt uit 1925 is een fraai voorbeeld van de 
expressionistische schilderkunst die gedurende de 
periode 1922-27 hoogtij vierde binnen de Groninger 
Ploeg. Jan Wiegers was in 1918 medeoprichter van 
Kunstkring De Ploeg en ontwikkelde zich tot een van 
Nederlands meest vooraanstaande expressionisten. 
Tijdens een verblijf in het Zwitserse Davos gedurende 
de periode 1920-21 kwam hij in contact met de Duitse 
expressionist Ernst Ludwig Kirchner, waarna ook 
Wiegers’ werk in toenemende mate gekenmerkt werd 
door felle kleuren en een vrije, krachtige behandeling 
van vorm en lijn. Wiegers is met name bekend ge-
worden door zijn portretten en landschappen, maar 
schilderde in de jaren twintig ook expressionistische 
naakten die zonder meer tot zijn beste werken gerekend 
kunnen worden. Naaktschilderijen door leden van 
De Ploeg zijn zeldzaam en ontbreken vrijwel geheel 
in de collectie van het Groninger Museum. Ook om 
die reden is de verwerving van dit werk van Wiegers 
van belang. 

 
ARBEIDERSKIND VAN HET PLATTELAND

Het schilderen en tekenen naar naaktmodel  beleefde 
een opleving in het begin van de jaren twintig bij de 

Ploegkunstenaars van het eerste uur, zoals Jan Wiegers, 
Johan Dijkstra en Jan Altink. In 1923 re sul teerde dit 
zelfs in een tentoonstelling met de titel Naakt. De 
tentoonstelling, die plaatsvond in het ver enigings-
gebouw op nummer 13 van de Lage der A, bevatte 
met name werken op papier en een aantal olieverf-
schilderijen van een vijftal leden van De Ploeg. Over 
Wiegers’ aandeel schreef men in weinig positieve 
bewoordingen, zoals blijkt uit het volgende citaat: 
‘Jan Wiegers zond een aantal olieverven, potlood- en 
kooltekeningen, etsen en litho’s in, die we nu zoo 
langzamerhand wel beginnen te kennen (…) Of hij 
met dit steeds weer hameren op hetzelfde aambeeld 
iets zal bereiken we hopen het! Z’n werklust en ener-
gie verdienen het.’1 Welke naaktmodellen er dan in 
Wiegers’ werken voorkomen is niet bekend.

Meer zicht op de modellenwereld van De Ploeg 
krijgen we als er in 1925 een nieuw model op het toneel 
verschijnt. Het is de Groningse Jantje Bolt, die ook 
wel bekend stond als Jeanne de Blécourt.2 Vanaf halver-
wege de jaren twintig komt zij voor op werken van 
een aantal Ploegleden, want Jantje wordt algauw een 
geliefd model. Hoe zij er uitzag weten we door kun-
stenaar Johan Dijkstra, die haar eens omschreef als: 
‘Een nieuw model met een deftigen franschen naam, 
arbeiderskind van het platteland. Rooie wangen, 
blauwe oogen, zwart haar. Een zuidelijk gedrongen 

Naakten van De Ploeg zijn schaars en ook in de verzame-
ling van het Groninger Museum zijn ze nagenoeg afwezig. 
Jan Wiegers’ Zittend naakt was daarom een zeer welkome 
aanvulling. Dankzij eigentijdse bronnen kan het model 
worden geïdentificeerd als Jantje Bolt, die in de jaren  
twintig voor kunstenaars van De Ploeg poseerde. Een leuke 
bijkomstigheid is dat het Groninger Museum met deze  
aanwinst niet één, maar twee schilderijen van Wiegers in 
huis kreeg: op de achterkant van het doek bevindt zich  
namelijk nog een werk van de kunstenaar, een portret van 
de schilder en beeldhouwer Johan van Zweden.
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figuur.’3 Het is een beschrijving die van toepassing 
is op de vrouw in het juist verworven Zittend naakt. 
Met expressionistisch elan legt Wiegers Jantje haast 
teder vast; met blauwe ogen, rozerode blossen op haar 
wangen en met een groene weerglans op haar zwarte 
haren. Wiegers maakte in deze periode verschillende 
wasverfschilderijen waarin naakten figureren die 
 mogelijk zijn terug te voeren op ditzelfde model. 

Ploeglid Jannes de Vries herinnerde zich de 
model tekenavonden met Jantje Bolt eveneens en 
tekende op: ‘Er was een bekend model, Jeanne de 
Blecourt, een fantasienaam voor het boerenwicht van 
’t Hogeland. Ze kwam en bracht haar ‘galant’ mee, 
een marechaussee in vol uniform.’ Volgens De Vries 
gebood Jantje haar geliefde dan vervolgens: ‘kleed 
je daar maar uit, ik hierachter’, waarna zij volgens de 
overlevering dan een pose voor haar en haar geliefde 
arrangeerde die ze als ‘Venus en Amor’ bestempelde.4 
Een drogenaaldets van Johan Dijkstra illustreert een 
dergelijk tafereel en toont het poedelnaakte paar ten 
voeten uit. Jannes de Vries herinnerde zich overigens 
ook dat het er altijd ‘onberispelijk’ aan toe ging op 
deze modeltekenavonden van De Ploeg, ‘hoewel er 
met bijzondere gebeurtenissen veel gelachen werd’. 
Bij De Ploeg, zo lijkt De Vries te willen benadrukken, 
vonden natuurlijk geen orgiën plaats. 

PAAR IN BEELD

Sterke overeenkomsten met de ets van Dijkstra komen 
aan het licht in een veel vrijmoediger schilderij van 
Jan Wiegers, Twee naakten in landschap uit ca. 1925. 
Van dit werk, dat hoogstwaarschijnlijk verloren is 
 gegaan (of – en dat is ook niet ongebruikelijk – nu 

nog schuil gaat onder een ander werk van Wiegers), is 
alleen een zwart-witfoto overgeleverd.5 Het schilderij 
toont een ongeklede man en vrouw in de vrije natuur. 
De vrouw vertoont een opvallende gelijkenis met die in 
Wiegers’ Zittende naakt. Kan dit Jantje Bolt zijn? Dan is 
de manspersoon aan haar linkerzijde ongetwijfeld de 
‘galant’ die eerder al ter sprake kwam. 

Opvallend is ook de omgeving waarin het paar is 
 geplaatst. Het werk herinnert enigszins aan Wiegers’ 
Zwitserse landschappen, maar eveneens aan schilde-
rijen waarin zijn vriend en collega Kirchner zijn naakt-
modellen situeerde. Ook voor Kirchner was het naakt 
in het landschap een belangrijk motief en Wiegers 
kan dergelijke composities gezien hebben in de tijd 
dat hij in Zwitserland verbleef. Bekend is in ieder 
geval dat hij een doek van Kirchner in zijn bezit had, 
namelijk Drei Akte im Walde (Drie naakten in het bos) 
uit 1908, een schilderij dat stilistisch en inhoudelijk 
overeenkomsten vertoont met Wiegers’ Twee naakten 
in landschap. Wanneer de kunstenaar dit werk van 
Kirchner kocht of kreeg, is niet bekend. Uiteindelijk 
deed hij het in 1948 van de hand en werd Drei Akte im 
Walde voor 1800 gulden verkocht aan het Stedelijk 
Museum in Amsterdam.6

JANTJE BOLT ALS MUZE

Al in 1957 verwierf het Groninger Museum een be-
langrijk schilderij dat enig licht werpt op de traditie 
van het schilderen van naakten binnen De Ploeg. Het 
betreft het meesterlijke portret dat Johan Dijkstra in 
1927 schilderde van Jan Wiegers, als primus inter pares 
van De Ploeg. Dit intrigerende werk toont Wiegers 
terwijl hij bezig is met het schilderen van een ‘duel-
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Naakt paar (Jantje Bolt 
en haar ‘galant’) 
Johan Dijkstra
ca. 1925. Drogenaaldets, 
30 cm x 21 cm 
STICHTING JOHAN DIJKSTRA, 

GRONINGEN

Twee naakten in landschap
Jan Wiegers
ca. 1925. Was/olieverf op 
doek, afmetingen onbekend
(Verblijfplaats onbekend, 
verloren gegaan?)

Portret van Jan Wiegers
Johan Dijkstra 
1927. Was/olieverf op doek, 
75 cm x 100 cm
GRONINGER MUSEUM



 

portret’ van Dijkstra, links in beeld gebracht. Achter 
Wiegers staat een naaktschilderij opgesteld in zijn 
atelier. Het staande vrouwelijke naakt, op de rug 
gezien, is identiek aan de vrouw in Twee naakten in 
landschap, dat naar alle waarschijnlijkheid verloren is 
gegaan,7 en dus aan het werk waarop mogelijk Jantje 
Bolt en haar galant zijn afgebeeld. Op het  schilderij 
van Dijkstra is Jantjes marechaussee weliswaar ver-
huld in blauw, maar voor de oplettende kijker is 
hij nog waarneembaar. Dijkstra legt hierdoor ook 
compositorisch de nadruk op de vrouw; in zekere 
zin is zij letterlijk het middelpunt van het schilderij. 
De naakte vrouw als inspiratiebron is een belangrijk 
motief  binnen de expressionistische schilderkunst, 
ook voor de leden van De Ploeg, en Jantje Bolt 
was vast en zeker hun favoriete muze. Het recent 
verworven Zittend naakt is te zien in de permanente 
Ploegopstelling in het Groninger Museums 

Mariëtta Jansen

Conservator De Ploeg en kunst van de 20ste eeuw

Met dank aan Anneke de Vries
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Drei Akte im Walde 
(Drie naakten in het bos) 
Ernst Ludwig Kirchner
1908. Olieverf op doek,  
76 cm x 100 cm 
STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM

De permanente Ploegopstelling 
in het Groninger Museum  
met links Zittend naakt van  
Jan Wiegers 

Eén doek, twee schilderijen

Op de achterzijde van Zittend naakt schilderde 
Wiegers een portret van  Ploeglid Johan van 
Zweden (1896-1975). Tijdens de hoogtijdagen 
van het Groninger expressionisme ontstonden er 
binnen De Ploeg bijzondere por  tretten. Naast de 
zogenaamde duel portretten, waarbij de kunste-
naars elkaar over en weer schilderden, omvat de 
collectie De Ploeg van het Groninger Museum ook 
opzichzelfstaande por tretten van diverse leden. 
Wiegers’ portret van Johan van Zweden is daar 
een voorbeeld van. In 1924 schilderde Jan Altink 
eveneens een portret van Johan van Zweden, die 
vanwege zijn Aziatische trekken ook wel bekend 
stond als ‘Shanghai-Bobby’.
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